INSCHRIJFFORMULIER FC DEN BOSCH CLUBCARD
(5 JAAR GELDIG - GRATIS!)
Voorletters: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voornaam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tussenvoegsel:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Achternaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres en huisnummer:………………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum:……………………………………………………………………………………………….

Geslacht: Man / Vrouw

Telefoon:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Legitimatie: Paspoort / identiteitskaart / rijbewijs (s.v.p. omcirkelen wat van toepassing is)
Documentnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

AANVRAAG FC DEN BOSCH CLUBCARD
o

JA, ik bestel hierbij gratis een clubcard van FC Den Bosch. Deze clubcard is vijf jaar geldig.

Datum: …………………………………..

Plaats: …………………………………………………………………………….

Handtekening:
………………………………………………………….

Ik verklaar hierbij dat ik akkoord ben met de bepalingen in het uitreisreglement, zoals die staan gepubliceerd op www.fcdenbosch.nl, indien ik
gebruik maak van de mogelijkheid om uitwedstrijden van FC Den Bosch bij te wonen. Tevens ga ik met het ondertekenen van dit formulier akkoord
met de standaardvoorwaarden van de KNVB en het huishoudelijk reglement van FC Den Bosch. Beide documenten staan eveneens gepubliceerd op
www.fcdenbosch.nl. De foto’s die van de clubcardhouders worden gemaakt tijdens het ophalen van de clubcard zullen uitsluitend uit
veiligheidsoverwegingen worden opgeslagen, zodat clubcardhouders die zich misdragen kunnen worden geïdentifi ceerd.

Wat biedt de FC Den Bosch clubcard mij?
Het belangrijkste voordeel van de FC Den Bosch clubcard is dat je in de voorverkoop kaarten kunt kopen
voor alle wedstrijden van FC Den Bosch. Voor de meest actuele kaartverkoopinformatie per wedstrijd kun
je terecht op de website www.fcdenbosch.nl. Je kunt je toegangskaart(en) voor thuis- en uitwedstrijden
van FC Den Bosch onder meer kopen via het ‘Mijn FC Den Bosch’ platform. Deze online omgeving is
bereikbaar via de homepage van onze website.
Voorwaarden
Mocht je gedurende de periode dat je een clubcard hebt een seizoenkaart van FC Den Bosch willen
bestellen, dan wordt je clubcard geblokkeerd zolang de seizoenkaart geldig is. Op het moment dat je al een
seizoenkaart bezit is het niet mogelijk om een FC Den Bosch clubcard aan te vragen. Let op; je mag slechts
van één club in het betaalde voetbal een clubcard bezitten. Een clubcard is bovendien strikt persoonlijk en
niet overdraagbaar.
Aanvraag FC Den Bosch clubcard indienen
Stuur je inschrijfformulier volledig ingevuld per post naar: FC Den Bosch, t.a.v. afdeling Ticketing,
Victorialaan 21, 5213 JG, ’s-Hertogenbosch. Inscannen en digitaal toesturen kan ook, via
supporters@fcdenbosch.nl. Het is uiteraard ook mogelijk om langs te komen bij de administratie van FC
Den Bosch. Dit kan op werkdagen tijdens kantooruren van 09.00 uur tot 17.00 uur op de eerste verdieping
van Stadion De Vliert (gebouw E).
Wanneer is mijn clubcard gereed?
Nadat we je clubcardaanvraag hebben ontvangen zal deze zo spoedig mogelijk worden aangemaakt. Dit
duurt doorgaans maximaal enkele weken. Je ontvangt de clubcard per post in de brievenbus.

